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КАЈАКАШТВО

Спортско-рекреативна грана где спортисти седе
(кајак) или клече (кану) и лицем су окренути у
смеру вожње.

Чамац се покреће веслом које се држи слободно у
рукама и није ослоњено на чамац.
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Разлика је у томе што код кајака сваки веслач
користи весло са две лопатице, а код кануа се
користи весло са једном лопатицом.



Веслање

Веслање је појединачни и екипни спорт на води, у
којем појединац или више њих седе и покрећу чамац
снагом својих мишића преко полуга која се
зову весла.

Весла су дугачке полуге која на једном крају имају
рукохват, док други крај који је шири и пљоснатији
(лопатица) улази у воду.

Веслачка такмичења зову се регате
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Техника веслања

Предњи веслач на прамцу седи уз леви бок чамца
на дасци за седење, са савијеними упртим десним
коленом у десни бок и дно чамца, док задњи веслач
на крми седи уз десни бок чамца на дасци са левим
савијеним коленом и упртим у леви бок и дно чамца.

Предњи веслач весла леву страну (лева рука ближа
лопатици, а десна је на врху весла – пуж), а задњи
весла десну страну (десна рука је ближа лопатици, а
лева је на врху весла – пуж)

Током веслања задњи веслач прати ритам предњег
веслача, он је тежи и искуснији и коригује технику
предњег веслача.
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Оба веслача, свако на своју страну поред чамца
веслају дуге завеслаје средње дубине. Када је
лопатица завршила пролазак кроз воду, преноси се
кроз ваздух у положај новог завеслаја. То
преношење треба да буде без додиривања
површине воде, како би се избегло непожељно
прскање и ремећење равнотеже у чамцу.



Ако оба веслача седе на средини чамца, веслају
наизменично са обе стране заједно, и при том могу
бити ослоњени на оба колена на дно чамца, чиме
се повећава стабилност током вожње спуштањем
сопственог тежишта.



Окретање кануа у леву страну врши се на два начина:

предњи веслач лево весла плитки контра завеслај
– привлачење, док десни задњи веслач весла завеслај у
ширину и назад (до осе тела)

предњи веслач подигне весло и има пасивну улогу
у окретању, а задњи весла завеслај у ширину (до осе
тела). Ово поновити више пута како би се окренуо чамац
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Кретање кануа у назад (рикверц) постиже се када оба
веслача веслају средње рикверц завеслаје. Веслачи
постављају лопатице весла назад у односу на чамац и
провлачењем весла (синхронизовано) поред чамца и
према напредпостижу ефекат кретања у назад. Код ове
технике положај лопатица је у односу на уздужну осу
чамца 90°

Кретање кануа бочно (парирање) у једну страну,
постиже се када оба веслача веслају истовремено на
истој страни, технику завеслаја бочног привлачења
весла до чамца. Весло се поставља што даље од кануа.
Савијање руке у лакту која изводи завеслај, као и
потискивањем и вођењем весла друге руке према боку
кануа, и тиме се кану креће бочно. Код ове технике
лопатице весла се налазе паралелно у односу на
уздужну осу чамца
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Заустављање кајака

Заронити весло у воду вертикално у нивоу свог тела
при чему задња страна страна лопатице весла треба
да буде окренута напред. Чим се осети притисак воде
на весло, гурати весло напред и извући га из воде.

Брзо поновити исту операцију са друге стране кајака,
другом страном весла.

Брзим и енергичним извођењем ове технике кајак ће
се зауставити са само 3-4 завеслаја.

Уколико се кајак нагне, да би се повратила равнотежа
и тело вратило у усправни положај, треба се
лопатицом весла одупрети од воде кратким и
енергичним урарцем и исправити се.
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Методика обучавања – кајакашко весло

Шаке натхватом држе весло и подједнако су удаљене
од средине, док је угао у зглобу лакта 90°
Ако се весла десним веслом, десном шаком чврсто
држи дршку весла и нема окретања весла у тој шаци,
а левом држи лабаво, јер се у њој весло окреће.

Методика обучавања – кануистичко весло

Горњом руком треба натхватом да ухвати T хватаљку,
ту руку подигне изнад главе савије лакат под углом од
90°и ослони се на теме главе, затим доњом руком
ухватити весло за дршку надхватом.

Прво се увежбавање изводи на сувом на клупици, а
затим у води.
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Улазак у кајак може бити са обале или са дока

Поставити кајак близу обале или дока.

Држати кокпит да се не би љуљао.

Поставити један крај весла преко кајака, а други
крај остаје на доку или обали.

Не испуштати кокпит све време. Једном руком
држати весло и кајак за задњи део руба кокпита, а
затим убацити једну ногу у кокпит.

Одржавати равнотежу и лагано померити ногу
напред, а онда убацити и другу ногу. Исправити
ноге и сести удобно.
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РАФТИНГ

Рафтинг је „сплаварење дивљим водама” са
елементима такмичења на рекама.

Рафтинг је спорт који се састоји у такмичењу тимова
у професионалним такмичарским чамцима са 4 до 6
чланова, а такмичење се спроводи у 3 дисциплине:
слалому, спринту и спусту

Спуштање низ реку на привремено направљеним
сплавовима од балвана, греда, трупаца на којима се
могу превозити људи, терет и дрвена грађа
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РАФТИНГ ТАРОМ



Рафтинг се на логоровању спроводи помоћу гумених
чамаца, или ручно прављених сплавова од
расположивог материјала (балвана, тракторских
гума, дрвених палета)





ДРИНСКА РЕГАТА



СИГУРНОСНА ОПРЕМА



ПРВА ПОМОЋ И НЕЗГОДЕ НА ВОДИ

Опекотине – крема за сунчање
Хипертермија (топлотни удар) – јако висока

температура тела – хлађење врат
Дехидратација – понети са собом довољну количину

течности
Хипотермија – пад телесне температуре може бити

фаталан уколико дође до пада у хладну воду,
па треба носити адекватно неопренско одело

Прслук за спасавање - обавезан без обзира на
знање пливања

Загревање мишића пре активности на води обавезно

Најбитније је да сваки појединац треба носити
сигурносну опрему, бити свестан својих могућности и
пазити на себе
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